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Datum: 220304 

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Samordningsförbundet i  
Kalmar län fredag den 4 mars.   
 
 
Plats:  Via teams 
 
Tid  8.30 – 10.30  
  
Beslutande deltagare:   Jonas Erlandsson, ordf. 
 Majda Khan §11- §18 
 Roger Holmberg 
 Lucas Lodge 
 Linda Ilmrud 
 Madelene Rosenqvist  
 
 
Övriga deltagare:          Joakim Ivarsson 
                   Malin Gruvhagen 

                   
                  
Öppnande 
Ordförande Jonas Erlandsson hälsar alla välkomna och förklarar  
dagens sammanträde för öppnat.  
 
§ 1 Godkännande av dagordning 
Dagordning har varit utsänd.  
Tillägg görs med två punkter Krisberedskap och utställningen hemligheten. 
Med tilläggen godkänns dagordningen. 
 
§ 2 Val av protokolljusterare   
Lukas Lodge väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
Informationsärenden 
 
§ 3 Protokoll från arbetsutskott 211126 
Protokoll från arbetsutskott 211126 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att protokollet läggs till handlingarna. 
 
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 211210 
Protokoll från styrelsemöte 211210 har varit utsänt. 
Arbetsutskottet beslutar att styrelseprotokollet läggs till handlingarna. 
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§ 5 Minnesanteckningar från beredningsgrupp 220218 
Minnesanteckningarna från beredningsgruppens möte 220218 har varit utsända. 
Arbetsutskottet beslutar att minnesanteckningarna läggs till handlingarna. 
 
§ 6 Nominering i NNS styrelsen 
Förbundschef informerar om dialogen med valberedning gällande nominering till NNS 
styrelse. Ordförande från Samordningsförbundet i Kalmar län har i tre olika 
mandatperioder (2 år) suttit med i NNS styrelse. Jonas Erlandsson som är 
ordförande i vårt Samordningsförbund har suttit med i NNS styrelse i 2 år och hans 
mandatperiod löper snart ut. Förbundschef har nominerat Jonas Erlandsson för 
ytterligare en tvåårsperiod, men nomineringen behöver styrkas av AU.  
AU beslutar att styrka nomineringen av att ordförande Jonas Erlandsson nomineras 
till styrelseledamot i NNS styrelse.  
 
§ 7 Finsamkonferensen 5-6 april – digital anmälan  
Förbundschef informerar om FINSAM-konferensens upplägg som på grund av  
pandemin planeras till en digital konferens. Förbundet har ordnat så att all insats- 
personal träffas gemensamt och deltar på konferensen tillsammans.  
Detta genomen en lunch till lunchkonferens på stadshotellet i Kalmar.  
AU:s ledamöter uppmanas att anmäla sitt deltagande till kansliet om de vill ansluta  
till insatspersonalens lunch till lunch konferens på stadshotellet i Kalmar.  
 
§ 8 Basgranskning från Ernst & Young  
Förbundschef informerar om basgranskningen som ägt rum via intervju med Ernst & 
Young. Intervjun kändes bra och förbundschef har kompletterat intervjun med att 
skicka in en mängd dokument och handlingar. 
Revisormöte är planerat till den 23 mars då både Ernst & Young och PWC är med 
och delger sina iakttagelser och rapportering. 
 
§ 9 Förbundet informerar 
Utbildning i supported employement och IPS är precis avslutat. Utöver detta så har en 
lösningsfokus utbildning i Kalmar gått av stapeln. Hultsfreds kommun kommer genomföra 
ytterligare en lösningsfokusutbildning för all personal som arbetar inom AME och förbundet 
subventionerar en del av utbildningskostnaden i vanlig ordning.  

Fråga om handledarutbildning har ställts till förbundet via Länsstyrelsen och integrationsrådet 
och förbundet utreder behovet i länets kommuner. Det verkar som om alla kommuner har 
tillgång till både handledare och utbildning redan nu och vi kommer troligtvis tacka nej till att 
erbjuda handledarutbildning.  

Den 11 februari genomfördes en information kring GK tillsammans med AF och FK. Inbjudna 
var insatspersonal samt chefer på AME.  

Insatskonferensen är framflyttad till den 17–18 mars.  

Information ges om ”Miljonen”, förbundet har tagit fram en ny möjlighet att ansöka om medel 
smidigt för att testa nytt eller utveckla befintlig insats. Syfte och riktlinjer för ansökan är: 
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I Förbundets budget finns en miljon kronor avsatta för nya insatser. Då förbundet numera har 
åtta insatser som är långsiktiga, söker sällan någon dessa medel. 

Posten med en miljon är en budgetpost som ska möjliggöra att befintliga insatser 
byggs på tillfälligt och att mindre projekt ska kunna förverkligas och utrönas. Bra 
idéer ska kunna testas helt enkelt. Fortbildning eller utveckling av digitala verktyg är 
andra exempel på vad som kan bli aktuellt. 

Därför finns möjlighet att ansöka om medel från oss för att göra nytt eller göra 
annorlunda.  

Ansökningsförfarande enligt nedan: 

• Ansökningstillfällen är fritt under året men styrelsebeslut behövs vilket ger 
fyra tillfällen till beslut. (2022 = mars, juni, oktober samt december.)  

• Mall för ansökan finns på förbundets hemsida.  
• Utvärdering av beviljade medel ska genomföras i någon form. Hur 

kommuniceras av förbundet. 
• Max 200 000: - är sökbart 
• Ansökningar som innebär att bygga på befintlig insats och/eller testa nya 

metoder premieras. 

Ansökningarna skickas till kansliet för beredning, slutgiltigt besked tas av styrelsen. 

§10 Information från myndigheterna  
AF: Har en succesiv återgång till kontoren vilket känns skönt.  
Arbetslösheten har återhämtat sig efter pandemin och gått ner.  
Arbetsmarknaden har lossnat och det är många annonser på platsbanken. 
Under pandemin har många bytt yrke, det ger att ex hotell och restaurang nu har 
svårt att rekrytera.  
 
Diskussionsärende 
 
§ 11 Förslag på hantering av miljonen för nya insatser avsatta i budget 2022 
Ansökningsförfarandet om ”miljonen” samt riktlinjer kring ”miljonen” har varit utsänd. 
Ansökan skickas till förbundet som bereder frågan.  
AU beslutar att ge förslag till styrelsen att ge AU mandat att ta beslut på  
ansökningarna gällande miljonen och att de sedan konfirmeras av styrelsen i  
efterhand på kommande styrelsemöten. 
 
§ 12 Indikatorerna – resultat 2021 
Resultat från indikatormätningen 2021 har varit utsänd. 
En snabb genomgång av indikatorerna visar på att det finns en stor nöjdhet ute  
hos våra deltagare i länet.  
Personalen visar också på nöjda medarbetare, de upplever att de har möjlighet att    
göra ett gott jobb samt att de har bra samverkan med övriga parter.  
Cheferna visar att samverkan fungerar och är uppskattad. 
Styrelsen visar att samverkan är bra och gör skillnad. 
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§ 13 Långsiktigt avsätta pengar – hur tänker vi vidare? 
Förbundschef föredrar om de långsiktigt avsatta pengarna. 
Dessa tre miljoner är avsatta på olika tider, två miljoner på ett år, femhundra tusen på 
två år och ytterligare femhundra tusen på tre år.  
Styrelsen behöver ta beslut om de två miljoner som numera inte är bundna ska åter- 
föras till förbundets konto eller hur de ska hanteras. Bör de två miljonerna återföras  
och användas för att utveckla förbundet mer offensivt.  
 
AU beslutar att ge förslag till styrelsen att återföra de två miljoner som ej längre är  
bundna och använda dem till att utveckla förbundet än mer.  
 
§ 14 2022-2023-2024 – förbundets inriktning/tema 
Förbundschef väcker frågan om förbundets framtida inriktning och trema? 
Han återberättar om tidigare teman likt relationsinriktningen 2017-18 och fokus på  
hälsa 2019. 2020-2021 har till stora präglats av pandemin och ett stort arbete har  
bedrivits för att digitalisera vissa delar av verksamheten. 
Vart ska vi rikta vårt fokus på nu och framöver?  
Det blir en diskussion om att återta relationsfokus samt att arbeta vidare med fokus  
på hälsa. Frågan tas upp på styrelsen för mer diskussion. 
 
 
§ 15 Samverkan i länet – uppdatering om läget. 
Förbundschef informerar om samverkan i länet. 
En del samverkansbekymmer har dykt upp i länet som vi kommer att behöva hantera 
vidare. Det handlar om olika uppfattningar om samverkan och hur den ska bedrivas.  
Vi är i vissa delar av samverkan redo för att tacka för gott samarbete med en specifik 
part, då det kostar för mycket energi med detta samarbete och att vi inte vill tvinga  
någon att samverka som inte vill.  
Över lag fungerar samverkan bra i länet, vi ämnar inte lägga mycket tid på det som  
inte fungerar utan mer tid på det som fungerar.  
 
 
Beslutsärenden 
 
§ 16 Årsredovisning 2022 
Årsredovisningen för 2022 har varit utsänd. 
Fina resultat 2021 utifrån förutsättningarna. Vi gör ett större ekonomiskt överskott  
än önskat. Årsredovisningen presenteras mer ingående på styrelsemötet. 
AU föreslår styrelsen att fastställa årsredovisningen för 2022 och sända ut den till  
samtliga samverkansparter. 
 
§ 17 Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser 2016 – revidering av        
dokument. 
Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser har varit utsänd. 
AU beslutar att ge kansliet i uppdrag att göra ett förslag till revidering inför styrelse- 
mötet den 18 mars 
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§ 18 Kommunikationsplan från 2014 – revidering av dokument.    
Kommunikationsplan från 2014 har varit utsänd. 
AU beslutar att ge kansliet i uppdrag att göra ett förslag till revidering inför styrelse- 
mötet den 18 mars 
 
Övriga frågor.  
 
§ 17 Övriga frågor 
Krisberedskap  
Ordförande lyfter upp att förbundet bör ha en krisplan för eventuella kriser som kan  
uppstå. Nu med tanke på oroligheterna i Ukraina/Ryssland, men också med tanke på 
annan kris som kan uppstå. 
 
AU beslutar att ge kansliet i uppdrag att göra ett förslag till krisplan inför styrelse- 
mötet den 18 mars 
 
Utställningen Hemligheten  
Vice ordförande tar upp önskan om att besöka utställningen Hemligheten som  
förbundet finansierar till viss del. 
Förslaget innebär att styrelsen ska kunna få en guidad visning av utställningen.  
Frågan tas upp på styrelsemötet.  
 
AU beslutar att ge kansliet i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt att lösa en  
guidad visning av utställningen eller om det finns annat alternativ. 
 
§ 18 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet med att tacka de närvarande för visat intresse.  
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
-----------------------------   ----------------------------  
Joakim Ivarsson   Malin Gruvhagen  
 
 
 
 
Justeras    Ordförande  
    
 
-----------------------------   ----------------------------- 
Lucas Lodge   Jonas Erlandsson 
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: JONAS ERLANDSSON
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Samordningsförbundet i Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08a05ea94a29e44f05c7f13c666b104145
DATUM & TID: 2022-03-11 11:57:28 +01:00

NAMN: Denis Lucas Maximilian Lodge
TITEL, ORGANISATION: Justeringsperson, Samordningsförbundet i Kalmar

län
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09b9a01b74c5b5c43a9b2075e9fcac94d3
DATUM & TID: 2022-03-30 12:44:34 +02:00

NAMN: Malin Viktoria Gruvhagen
TITEL, ORGANISATION: Bitr Förbundschef, Samordningsförbundet i Kalmar

län
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0560d24b04ed5c1fcfec5e7423ce8fc90f
DATUM & TID: 2022-03-30 15:52:56 +02:00
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NAMN: JOAKIM IVARSSON
TITEL, ORGANISATION: Förbundschef, Samordningsförbundet i Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0998a602f1d8144ef7df152b8bb6891e6f
DATUM & TID: 2022-03-30 16:17:26 +02:00
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